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Skloňujeme jej všemi způsoby a směry, promýšlíme, plánujeme, nebo neplánujeme a pak litujeme. Zdá 

se, že čím více ho je, tím klidnější a spokojenější jsme. Ovšem heslo „čím víc, tím líp“ v tomto směru 

nemusí platit. Dobrý úložný prostor není jen o velikosti. Nehledě na související vtíravou otázku – opravdu 

tohle všechno potřebujeme?

Zaklínadlo jménem 
úložný prostor

skříňky pod stropem mohou být cenným 

místem pro ukládání věcí, které nám nebude 

ubírat užitnou plochu 

Foto NOVODESIGN
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PřiPravila LucIE NěmcOVá
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Abychom vytvořili úložné prostory, 
které nám dobře slouží a dávají smy-
sl, je potřeba jim věnovat pozornost. 

Když dobře víme, co vlastníme, kolik místa 
zhruba potřebujeme nebo kdy a jak často 
tyto věci využíváme, tím praktičtější a pří-
jemnější může být výsledek. 

V souvislosti s tématem ukládání se 
chtě nechtě nevyhneme také otázce: potře-
bujeme a chceme vlastnit vše, co doposud 
máme? Platí totiž přímá úměra – čím více 
věcí, tím více energie plyne do organizace 
a péče o ně. 

Vzpomeňte si na ten pocit, kdy jste udě-
lali radikální úklid ve svém šatníku a rozlou-
čili se s pořádnou hromadou svých svršků. 
máte? A to je jen malá ochutnávka toho, 
jak se můžete cítit, když vlastníte pouze 
to, co opravdu aktivně používáte a miluje-
te, a vše ostatní se škatulkami „co kdy-
by“, „škoda vyhodit“, „dárek od někoho“, 
„až zhubnu“ „stálo hodně peněz“, „třeba 
se bude někdy hodit“ prostě pošlete do 
světa. Doporučujeme vyzkoušet, zážitek je 
totiž nesdělitelný!

pryč z očí
A teď přímo k věci. Když přijde na úložný 

prostor, to zásadní je skryto našim očím. 
Tedy v ideálním případě – čím nenápad-
nější totiž úložné prostory jsou, tím více se 
můžeme soustředit na praktický a příjemný 
interiér pěkný na oko, aniž bychom se mu-
seli omezovat těmito funkčními záležitost-
mi. Předem promyšlená místa mohou být 
ladně včleněna do domu pomocí nik, za-
puštěných řešení, šaten nebo alespoň stěn 
s variabilním úložným prostorem a podob-
ně. Volně stojící kusy nábytku a otevřené 
police by měly být až tím posledním řeše-
ním pro ukládání našich věcí.

K dispozici máme opravdu nepřeberné 
množství systémů, kování, velikostí, druhů 
otevírání… Praktické a promyšlené řešení 
nám usnadní pravidelnou manipulaci (někdy 
i několikrát za den), ušetří značné množství 
energie a pomůže využít místo opravdu na 
maximum. K tomu se nám bude hodit odbor-
ník znalý věci, který pomůže zasvětit do pro-
blematiky a navrhnout do detailu promyšlené 
řešení za použití aktuálních vychytávek.  ■

Je důležIté pochopIt vAší potřebu vlAstnIt, 
protože Je vyJádřením hodnot, které vedou 
váš žIvot. to, co chcete vlAstnIt, Je vlAstně 
tím, JAk chcete žít svůJ žIvot. marie Kondo

šatna pod postelí? žádný problém 

Foto Dielle modus
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poraďte nám základní pravidla 
efektivního a praktického ukládání věcí 
v obytném prostoru našeho domova. 
Vždy tvrdím, že je dobré používat zdravý 
selský rozum. Často používané věci tedy 
umisťujme do dosahové výšky, abychom 
v domácnosti nemuseli stále šplhat po 
židlích. Pokud jde o šatník, tak je dobré 
ukládat jednotlivé kousky přibližně do 
stejné výšky, v jaké se nosí na těle. Často 
navrhuji různé výsuvné boxy s vnitřním 
členěním, které jsou využitelné nejen 
v šatní skříni, ale i v kuchyňské lince. Sama 
doma používám různé vychytávky, jako 
jsou například speciální ramínka určená 
na ukládání pásků, kalhot, sukní, šál. lze 
koupit i speciální výsuvné boxy na šperky 
a bižuterii, nebo textilní boxy na přehledné 
ukládání spodního prádla. To vše jsou 
funkční doplňky skříní, které šetří člověku 
čas, protože není potřeba nic hledat, vše 
je přehledně uloženo. Bohužel, spousta 
hospodyněk o nových vychytávkách neví 
a stále jede v zajetých kolejích podle toho, 
co viděly v domácnostech v dětství.

Znamená více úložných prostor vždy 
výhodu? 
Podle mého názoru nejsou ve většině 

případů velké úložné prostory potřeba. 
Problém českých domácností vidím v tom, 
že jsou lidé zvyklí schraňovat věci, které 
již dávno nepoužívají, případně věci, které 
jsou rozbité. 
V mé profesi interiérové designérky se velmi 
často setkávám s požadavky klientů na co 
největší úložný prostor. Často se pak stane, 
že klienti při celkové rekonstrukci spoustu 
nepotřebných, starých či rozbitých věcí vy-
hodí, a pak mají doma nové prázdné skříně. 
Proto se vždy s klienty při navrhování 
úložných prostor snažím prodiskutovat, 
na co všechno budou úložná místa v bytě 
či domě potřebovat. Při této diskuzi se 
mnohokrát dostaneme k bodu, kdy klienti 
sami zjistí, že vlastně není třeba schraňovat 
staré oblečení po dětech, které odrostly, 
nefunkční kuchyňské spotřebiče či deset sad 
nádobí, které dvojice dostala jako svatební 
dar před 20 lety. lidé po mně chtějí 
i návrh úložných prostor na vystavování 
nejrůznějších věcí. Ve vitrínách u klientů 
často vidím solné lampy, hrníčky po 
babičce, nikdy nepoužívaný jídelní servis, 
broušené vázy a podobně. moje dobrá 
kamarádka, interiérová designérka kristýna 
jandíková, říká: „Věc, která se nepoužívá 
k účelu, ke kterému byla stvořena, se stává 

kýčem.“ a já jí v tomto dávám stoprocentně 
za pravdu a často ji cituji. Připadá mi 
zvláštní, když člověk nepoužívá vázu na 
květiny, svícen na svíčky, polévkové talíře na 
polévku či hrníčky na nápoje. místo toho 
z těchto věcí lidé často dělají „sochy“ ve 
vitríně. To je velká škoda, protože člověk, 
který věci nepoužívá k jejich účelu, se de 
facto ochuzuje.
ani z pohledu nauky feng shui není 
dobré obklopovat se spoustou zbytečností. 
Čtenářům i svým klientům často 
doporučuji k prostudování knihu Zázračný 
úklid od japonské propagátorky minimal-
ismu marie kondo. její metoda „konmari“ 
spočívá v tom, že by člověk měl mít doma 
pouze ty věci, které mu přinášejí radost. 
ostatních věcí by se měl zbavit. Tato 
myšlenka však není až tak revoluční, jak by 
se na první pohled zdálo, protože podobný 
princip propagoval i William morris, 
výtvarník a designér 19. století, zakladatel 
hnutí arts and Crafts, který již v roce 1880 
řekl: „nemějte doma nic, co nepovažujete 
za užitečné, nebo vám to nepřipadá krásné.“ 
Přiznám se, že toto je i jedno z mých osob-
ních kréd, kterým se sama řídím. Člověku, 
který přestane být závislý na věcech, se pak 
„dýchá“ volněji.

Hedvika Novotná
designérka, 
NOVODESIGN 

  otáZky pro 

odborníkA

Šikminy
Prostor pod šikmou střechou často zůstává 
zbytečně nevyužit. A to je škoda, protože jej 

můžeme šikovně zhodnotit pomocí na míru 
navrženého nábytku a plně výsuvných šuplíků.

Mozaika
nápadů

na skříních je použito 

speciální kování a panty lze 

otevřít až do úhlu 180 stupňů, 

což umožňuje pohodlný 

přístup do skříněk i v nižších 

částech šikminy

Foto studio muuza

dobrý úložný prostor 
nemusí být nutně velký,  
Ale především chytře řešený.  
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 PŮDNÍ SCHODY KLIMATEC 160

■ U = 0,34 W/m²K
■ 160 mm izolace ve spodním víku
■ EI₂30 protipožární zkouška

Nejvhodnější  
schody na trhu 

pro pasivní 
a nízkoenergetické  

domy

e-shop: www.schody-wippro.cz
www.wippro.com

NOV
INK

A

Nejenže se počítá každý centimetr, 

ale také způsob, jakým je využit. 

Stejný prostor je zhodnocen 

efektivněji šikovným užitím 

výsuvných systémů i rozměrových 

kombinací. Díky tomu najdeme místo 

pro rozličné předměty domácnosti 

Foto New Home Design

Pod schodištěm
Využití prostoru pod schodištěm není nic 
nového, jde ovšem o to, jakým způsobem. 
Promyšleným systémem s nejnovějším 
nábytkovým kováním a různými způsoby 
výsuvu můžeme ukládání nejen zpříjemnit, 
ale také znásobit úložné místo.

Přicházejí i na tomto poli nové trendy? 
Jak se k úložným prostorám staví 
v zahraničí? 
Nový trend vidím v minimalismu, 
v úbytku věcí, které bude potřeba ukládat, 
ve zmenšování úložných prostor a v „chy-
trém“ nábytkovém kování. Zahraniční 
firmy, které vyrábí nábytkové kování, 
každoročně přicházejí s něčím inova-
tivním, co zefektivňuje úložné prostory. 
myslím, že díky globalizaci jsou nad-
cházející trendy v ukládání podobné 
v ČR i v zahraničí. Zejména mileniálové, 
takzvaná generace Y, požadují „chytré“ 
úložné prostory na minimální ploše. 
Podle sociologických průzkumů se mladá 
generace nechce hned po škole usazovat 
a zakládat rodiny, jak tomu bylo zvykem 
před 20 lety. mladí lidé chtějí naopak 
co nejdéle cestovat po celém světě. tito 
globální cestovatelé tráví většinu času na 
pronájmech na pár metrech čtverečních. 
Proto designéři dneška čelí požadavku 
na optimalizaci malých prostor díky 
multifunkčnímu nábytku.

Kde v tomto směru nejčastěji 
chybujeme? 
Během své praxe jsem vypozorovala, 

že při plánování úložných prostor lidé 
chybují ve třech zásadních věcech. 
Neznají současné nábytkové kování 
a různé vychytávky, které by šetřily 
prostor a poskytly by tak více místa 
k ukládání. sami či s pomocí truhláře 
si tedy navrhnou skříň tak, že je pouze 
plná polic. 
Pro Čechy je výbava úložných prostor 
druhořadou záležitostí, proto se jim 
nechce investovat do specialisty, který 
by jim s návrhem úložných prostor 
pomohl. tím pádem nejsou ochotni 
investovat ani do ergonomie a efektivních 
vychytávek. Neuvědomují si, že chytře 
navržené úložné prostory jsou zárukou 
plynulého chodu domácnosti na mnoho 
let dopředu. 
stále velkým problémem je schraňování 
nepotřebného. Lidé nejsou ochotni zba-
vovat se věcí ze dvou základních důvodů. 
Prvním důvodem je vazba k danému 
předmětu z minulosti a druhým 
důvodem je strach z budoucnosti. Lidé 
se bohužel bojí, že by byl jejich život bez 
spousty hmotných věcí chudší, opak je 
však pravdou.
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ZByTkoVé úZké PRoSToRy
Příliš malý rozměr pro umístění komody nebo poliček? Nevzdávejte 
to a zkuste ještě ubrat na rozměrech, uplatní se zde například útlý 
botník, pokud jde o zádveří, nebo poličky na cokoliv, jde-li o pokoj. 

ZaPuŠTěné 
úložné 
PRoSToRy
Nejrůznější niky, které schovají 
menší poličky i velkou skříň 
prostor vyčistí od zbytečného 
stojícího nábytku, takže 
je mnohem vzdušnější 
a příjemnější. Právě takové 
detaily bez včasného plánování 
zrealizujeme jen těžko.

Mozaika
nápadů

praktický botník v místě, které nedovoluje 

použití hlubších skříněk 

Foto NOVODESIGN

nenápadný 

úložný prostor 

v předsíni od 

podlahy až ke 

stropu 

Foto a realizace 

studio muuza

speciální systém zapuštěné 

skříňky se skrytými panty. 

povrch dvířek je možné opatřit 

stejným povrchem, jako stěnu 

Foto Vanus

chytře využité místo po stranách dřezu 

Foto Intivo

Pod kuChyňSkým 
dřeZem
Výsuvné systémy pod dřezem už jsou dnes 
pravidlem, šikovnou zásuvkou však můžeme 
využít i boky vedle skryté spodní části dřezu.

nika v koupelně funguje 

jako velmi užitečná 

odkládací plocha, 

která vyšachuje ze hry 

dodatečné a mnohdy 

velmi nepraktické 

závěsné úložné systémy 

Foto martin Zeman

ŠaTna VeRSuS VeSTaVná Skříň
V tomto souboji není vítězů, záleží totiž na našich požadavcích a možnostech. Šatna 
je jistě komfortní záležitost, ovšem v dispozici zabere více půdorysné plochy. musí 
být dostatečně prostorná, aby plnila svůj účel na jedničku. Stejně tak je důležité 
zabezpečení proti prachu, tedy její důkladná těsnost.
Pokud už volíte vestavnou skříň, určitě využijte celou stěnu a nenechávejte 
nevyužitelné skuliny na bocích nebo pod stropem. Skříň pak splyne se stěnou 
a působí opticky lépe, navíc získáte dobře využitelný úložný prostor. Je-li stěna 
umístěná v ložnici, hrozí, že se při oblékání obyvatelé budou vzájemně rušit, když 
jeden z nich bude například vstávat dřív. Vestavěná skříň mívá většinou standardní 
hloubku 60 centimetrů (aby se pohodlně vešla pověšená ramínka na oblečení), ne 
všechny úložné prostory však musí být takto hluboké. Na poskládaná trička, košile 
a další drobnosti si vystačíme s 45 centimetry a méně. 

ZaVěŠeno u STRoPu
Nepodceňujme ani místo pod stropem. 
Závěsné poličky mohou posloužit pro uložení 
méně používaných sezónních věcí.




